
Joosua: Akanin rikkomus (Joos.7) 

 

PT: Jumalalta mikään ei ole salassa 

 

Johdanto: Mitä tekisit, jos osaisit lukea ajatuksia.. 

 

1. Israel valloittaa itselleen maata, jonka Jumala on luvannut heille. 

? Onko mitään, mikä ei olisi Jumalan omaa? 

- Kaikille kaupungeille piti tarjota rauhaa ensin (5.Moos.20:10) 

 

2. Akan ottaa itselleen ryöstösaalista 

- Kaikki valloitettujen kaupunkien tavarat piti antaa Jumalan ”temppeliin” 

? Oletko sinä ottanut ikinä mitään salaa? ESIM. Postimerkkivaras-juttu(kerroin jo) 

 

3. Israel hyökkää Ain –kaupunkiin, mutta häviää taistelun 

- Kansa luulee, että Jumala on hyljännyt heidät 

? Mistä tiedät, että Jumala ei ole jättänyt sinua? > LUPAUKSISTA  

Hepr.13:5          Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. 

 

4. He menevät Herran eteen rukoilemaan 

- Jumala puhuu meille Sanassaan, mutta Hän voi puhua myös rukouksessa 

 

5. Herra kertoo, että kaikki ei ole hyvin 

- Jumala tietää kaiken, Häneltä ei voi salata mitään!! PT 

 

6. Kansalle ilmoitetaan, että joku on tehnyt rikkomuksen 

- Akan oli piilottanut ryöstösaalista, mutta ei kertonut. 

? Luuliko hän huijaavansa Jumalaa? 

* Tunnustamaton synti erottaa vieläkin Jumalasta! 

> Syntien anteeksi pyytäminen vrt. mitä seuraa pyytämättömyydestä!! 

 

7. Kansa koolle ja otettiin arpa esiin 

- Arpa osuu heimoon, sukuun, perheeseen, mieheen: Akaniin 

- Herra ei koskaan erehdy 

 

8. Lopulta Akan tunnustaa rikkeensä 

* Kuitenkin kaikki tulee kerran Jumalan tietoon 

** Me tehdään syntiä kuitenkin, Jumala tietää sen ja on siksi lähettänyt Jeesuksen! 

 

9. Hänen perhe saa rangaistuksen 

? Onko oikein, että Jumala rankaisee? 

? Pitäisikö kaikki roistot päästää vain vapaaksi?? 

* Jos teidän perhe rikkoo jossain asiassa, voit siitä sanoa, että tämä ei ole oikein!! 

 

 

 

KERTAUS ja sovellus: Ei ole mitään Jumalalta salassa tapahtuvaa  

HAASTE 

 

Loppupeli: Tavaran piilotus ja etsiminen pois sulkevilla kysymyksillä. 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

 

 

 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

 

 

 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Akanin rikkomus (Joos.7) 

Mitä Herra teki? Käänsi suosionsa pois rikkoneesta. Vaati pyhyyttä. Paljasti rikkojan. 

Mitä tämä osoittaa hänestä? Hän on pyhä ja vanhurskas. 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Joosua meni oikein Herran eteen. akan tunnusti rikkomuksen. 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? Synnistä seuraa rangaistus. emme kelpaa Pyhälle J. 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? Herralle kuuluvaksi uhriksi. Kivittäminen. 

Totuuksia : Jumalalle ei voi valehdella. PT 

 

1. Akanin rikkomus  

Kaikki israelilaiset eivät noudattaneet Herran käskyä. Juudan heimoon kuuluva Akan, jonka isä oli Karmi, Serahin 

pojan Sabdin poika, otti itselleen saalista, joka oli julistettu Herralle kuuluvaksi uhriksi. Tämän vuoksi Herra vihastui 

israelilaisiin. 2.Joosua lähetti Jerikosta miehiä Ain kaupunkiin, joka on Betelin itäpuolella lähellä Bet-Avenia, ja 

sanoi heille: "Lähtekää vakoilemaan Ain seutua." Miehet menivät. 3. Palattuaan Joosuan luo he sanoivat hänelle: 

"Ain kaupunki on pieni, sinne on turha lähettää kaikkia joukkoja. Kaksi- tai kolmetuhatta miestä riittää kukistamaan 

sen. Älä suotta vie sinne koko kansaa." 4. Israelilaisia lähti Ain kaupunkia vastaan noin kolmetuhatta miestä, mutta 

heidät lyötiin pakoon. 5. Ain miehet ajoivat israelilaisia takaa kaupunkinsa portilta jyrkänteelle saakka ja surmasivat 

rinteeseen kolmekymmentäkuusi miestä. Silloin israelilaisten rohkeus petti, ja he vapisivat pelosta.  

6. Joosua ja Israelin vanhimmat repäisivät vaatteensa. He lankesivat kasvoilleen maahan Herran liitonarkun eteen, 

sirottivat multaa hiuksiinsa ja viipyivät arkun edessä iltaan saakka. 7. Joosua sanoi: "Voi Herra, minun Jumalani! 

Miksi toit tämän kansan Jordanin yli? Halusitko antaa meidät amorilaisten tuhottaviksi? Kunpa olisimme 

ymmärtäneet jäädä Jordanin toiselle puolelle! 8. Herrani, mitä minä enää voin sanoa, kun Israel on kääntynyt pakoon 

vihollistensa tieltä? 9. Kun kanaanilaiset ja kaikki muut tämän maan kansat saavat kuulla tästä, he saartavat meidät ja 

hävittävät meidät ja meidän nimemmekin maan päältä. Miten sinä silloin pelastat oman nimesi kunnian?"  

10. Herra sanoi Joosualle: "Nouse! Miksi makaat tuolla tavoin kasvot maassa? 11. Israelilaiset ovat tehneet syntiä. 

He ovat rikkoneet määräyksen, jonka minä heille annoin. He ovat salaa ottaneet saalista, joka oli julistettu Herralle 

kuuluvaksi uhriksi. He ovat varastaneet sitä ja kätkeneet sen omien tavaroittensa joukkoon. 12. Nyt he eivät enää voi 

kestää vihollistensa edessä, vaan joutuvat pakenemaan, sillä Israel on joutunut Herran kiroukseen. Ellette hävitä 

keskuudestanne Herran omaksi julistettua saalista, minä en enää ole teidän kanssanne. 13. Nouse ja huolehdi siitä, 

että israelilaiset pyhittävät itsensä huomiseksi. Sano heille: 'Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Sinulla, Israel, on 

keskuudessasi Herran omaksi julistettua saalista. Sinä et voi kestää vihollistesi edessä, ennen kuin olet poistanut 

leiristäsi Herran omaksi julistetun tavaran.'  

14. Teidän on huomisaamuna tultava tänne heimoittain. Sen heimon, johon Herran arpa osuu, tulee astua esiin 

suvuittain. Sen suvun, johon Herran arpa osuu, tulee astua esiin perheittäin, ja sen perheen, johon Herran arpa osuu, 

tulee astua esiin mies mieheltä.  

15. Se, jonka arpa osoittaa syylliseksi ja jonka hallusta löydetään Herralle kuuluvaksi uhriksi julistettua tavaraa, on 

poltettava, samoin koko hänen perheensä ja kaikki hänen omaisuutensa, koska hän rikkoi Herran määräyksen ja teki 

sellaisen teon, jota kukaan israelilainen ei saa tehdä."  

16. Seuraavana aamuna Joosua käski israelilaisten astua esiin heimoittain. Arpa osui Juudan heimoon.  

17. Sitten hän käski Juudan sukujen astua esiin, ja arpa osui Serahin sukuun. Hän käski Serahin suvun astua esiin 

perhekunnittain, ja arpa osui Sabdiin.  

18. Hän käski Sabdin perheen astua esiin mies mieheltä, ja arpa osui Akaniin, Karmin poikaan, joka oli Serahin 

pojan Sabdin jälkeläinen ja kuului Juudan heimoon.  

19. Joosua sanoi Akanille: "Poikani, anna kunnia Herralle, Israelin Jumalalle, ja tunnusta tekosi. Kerro minulle 

mitään salaamatta, mitä olet tehnyt."  

20. Akan vastasi Joosualle: "Minä olen todella tehnyt syntiä Herraa, Israelin Jumalaa vastaan. Näin se tapahtui:  

21. minä näin saaliin joukossa kauniin babylonialaisen viitan, kaksisataa sekeliä hopeaa ja viidenkymmenen sekelin 

painoisen kultaharkon, ja silloin minut valtasi niin suuri himo, että otin nämä tavarat. Ne ovat piilossa maassa telttani 

alla, hopea alimpana."  

22. Joosua lähetti miehiä tarkistamaan asian. He juoksivat teltalle ja löysivät sinne kätketyt tavarat, ja hopea oli 

alimpana.  

23. He ottivat saaliin teltasta, toivat sen Joosuan ja muiden israelilaisten nähtäväksi ja asettivat sen Herran eteen.  

24. Sitten Joosua ja muut israelilaiset veivät Akanin, Serahin jälkeläisen, Akorinlaaksoon. He veivät sinne myös 

hopean, viitan ja kultaharkon, Akanin pojat ja tyttäret, hänen härkänsä, aasinsa ja lampaansa, hänen telttansa ja 

kaiken muun, mitä hänellä oli. 25. Joosua sanoi: "Miksi syöksit meidät onnettomuuteen? Tänä päivänä Herra syöksee 

sinut onnettomuuteen." Israelilaiset kivittivät kuoliaaksi Akanin ja hänen omaisensa ja polttivat heidän ruumiinsa.  

26. Sitten he kokosivat paikalle suuren kiviröykkiön, joka on vieläkin olemassa. Näin Herran viha lauhtui. Tämän 

tapauksen vuoksi paikkaa kutsutaan vielä nytkin Akorinlaaksoksi.* 


